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Atal a gwella clefydau 
yn y byd Rhufeinig

Triniaethau a 
Meddyginiaeth
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Gofal iechyd y Rhufeiniaid

Addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 

Gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hunan ond mae 
wedi’i gynllunio i gyd-fynd â’r sesiwn chwarae rhan 
‘Medicus’ yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Manylion trefnu sesiwn ar y dudalen olaf.

Yn y llyfr hwn, byddwch chi’n dysgu sut oedd 
y Rhufeiniaid yn ceisio atal afiechydon a 
gwneud meddyginiaethau, a’r offer oedd 
ganddyn nhw ar gyfer llawdriniaethau.
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Sut i Ddefnyddio’r Llyfr

Pwysig! Fersiwn PDF o’r e-lyfr yw hwn. 
Mae’r holl wybodaeth ar gael yn y fersiwn 
hwn ond os ydych am ddefnyddio 
nodweddion rhyngweithiol, bydd angen i 
chi lawrlwytho’r e-lyfr o iTunes er mwyn ei 
ddefnyddio ar iPad, iPhone neu 
gyfrifiadur Apple. Rydym wedi gadael 
delweddau o’r nodweddion rhyngweithiol 
er mwyn i chi allu penderfynu ydych am 
lawrlwytho’r e-lyfr ai peidio. 
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Bod yn sâl yn oes y Rhufeiniaid

Roedd llawer o bobl yn cael salwch neu 
anaf ym Mhrydain yn Oes y Rhufeiniaid. 
Ond doedd dim Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (GIG) fel heddiw. Dim 
meddygon, deintyddion, nyrsys ac 
ysbytai am ddim.

Felly sut oedd y Rhufeiniaid yn cadw’n 
iach ac at bwy fydden nhw’n mynd pan 
yn sâl?
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Roedd y Rhufeiniaid yn credu ei bod yn 
bwysig cadw’n iach ac yn heini

Roedd meddygon a llawfeddygon yn trin 
pobl sâl

Yn Oes y Rhufeiniaid:
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Gwell rhwystro’r 
clwy na’i wella! 

Cadw’n lân yn y baddondai. 

Roedd cysylltiad rhwng glendid ac iechyd. 
Roedd gan rai Rhufeiniaid cyfoethog 
faddondai personol ond roedd y rhan fwyaf 
o bobl yn mynd i’r baddondai cyhoeddus.

Roedd y Rhufeiniaid yn gwneud gwahanol 
bethau i gadw’n iach.
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Pa mor hen oedd y Rhufeiniaid yn byw?

I eneidiau’r ymadawedig; Julia Iberna fu fyw 16 
mlynedd, 11 mis; Flavia Flavina, ei mam a osododd 
hon.’

Cerrig Bedd Rhufeinig Mae’n debygol bod y 
Rhufeiniaid yn marw’n 
ifancach na phobl heddiw. 

Roedd llawer o bobl yn marw o 
glefydau all gael eu trin yn 
hawdd heddiw.  

Rydyn ni'n credu y byddai 
hanner pobl Ymerodraeth 
Rhufain yn marw cyn cyrraedd 
5 oed. 

Roedd llawer o fenywod yn 
marw wrth roi genedigaeth. 

Roedd llawer o blant yn marw, 
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Y Meddyg

Yr enw ar ddoctor Rhufeinig 
oedd Medicus – tebyg i 
Meddyg yn Gymraeg. 

Byddai Medicus yn codi pris 
uchel am driniaeth. 

Daeth rhai meddygon 
Rhufeinig yn gyfoethog iawn 
trwy godi llawer o arian ar 
eu cleifion. 

Dyn oedd y Medicus fel 
arfer, ond gallai menyw fod 
yn fydwraig oedd yn helpu 
menywod eraill i roi 
genedigaeth.
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Y Fferyllydd

Roedd gan y Rhufeiniaid 
fferyllwyr hefyd. 
Pharmacopola oedd yr enw 
ar fferyllydd Rhufeinig. 

Gallech chi brynu 
meddyginiaeth gan y 
pharmacopola. 

Neu gallech brynu 
cynhwysion yn eu siop i 
wneud meddyginiaeth eich 
hun.
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Gwellhad am ddim?

Ond beth os oeddech chi’n dlawd? 
Gallech chi weddïo. Roedd gweddi am 
ddim! 

Roedd y Rhufeiniaid yn gweddïo ar y 
duw Asclepius, duw iachâd. 

Mae cerfluniau o Asclepius yn ei 
ddangos gyda neidr yn dringo ffon. 

Mae ‘Ffon Asclepius’ yn cael ei 
defnyddio fel arwydd o wellhad hyd 
heddiw.

Dyma gerflun o’r duw Rhufeinig, 
Asclepius. Mae i'w weld yn Amgueddfa 
theatr Epidarus yng Ngroeg.

Asclepius
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Mynd i weld y Medicus

Mae’r Medicus yn cyfarch ei gleifion yn yr 
ystafell aros. Mae eu clogynnau lliwgar yn 
dangos eu bod yn gyfoethog. Rhaid i’r bobl 
dlawd aros mewn lle arall.

Trip at y Medicus
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A oedd gan y Rhufeiniaid ysbytai?

Oedd, ond dim ond ar gyfer 
y fyddin. Roedd gan bob 
caer ei hysbyty ei hun lle 
câi milwyr sâl eu trin. 
Roedd gan bob ysbyty ardd 
yn tyfu perlysiau i drin y 
milwyr. 

Roedd ysbyty Caerllion y tu 
ôl i’r baddondy. Does dim 
olion i’w gweld heddiw. 

Mae’r llun hwn yn dangos 
cynllun o ysbyty o gaer 
Rufeinig Housesteads ar 
Fur Hadrian.  
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Ffilm meddygaeth â gwahaniaeth.

Meddygaeth â Gwahaniaeth!
Roedd y Rhufeiniaid yn deall rhai 
pethau am salwch a sut i drin pobl sâl. 
Ond mae rhai o’u syniadau yn rhyfedd 
iawn i ni heddiw! 

Rhybudd! Gall rhai o'r golygfeydd fod yn 
anaddas i rai â stumog wan. Ni chafodd 
yr un llysieuyn ei anafu wrth wneud y ffilm 
hon.
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Hysbysebu’ch Busnes
Byddai’r Medicus a’r Pharmacopola yn hysbysebu 
eu busnes er mwyn denu cwsmeriaid a gwneud 
mwy o arian. 

Roedd y Rhufeiniaid yn defnyddio arwyddion siopau 
a mosäigau ar y llawr i hysbysebu. Doedd pawb 
ddim yn gallu darllen felly roedd lluniau’n bwysig er 
mwyn i bawb ddeall beth oedd ar werth.

Does dim arwyddion ar gyfer 
Medicus wedi eu darganfod 
hyd yn hyn, ond gallwch chi 
ddychmygu sut fydden nhw 
wedi edrych. Beth am ddylunio 
arwydd eich hun? 
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Offer y Medicus

Roedd gan feddygon Rhufeinig 
lawer o offer i’w helpu yn eu 
gwaith. Gallwch chi weld rhai 
o’r offer isod. Maen nhw’n cael 
eu harddangos yn Amgueddfa 
Lleng Rufeinig Cymru, 
Caerllion.

Offer meddygol.

Offer meddygol
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Cymharu’r hen a’r newydd

Plaster

Antiseptig I atal gwaedu

Llif esgyrn
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Cai planhigion eu defnyddio i wneud 
meddyginiaeth. Rydyn ni’n tyfu rhai o’r 
planhigion hyn yng ngardd Amgueddfa 
Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion.

Llysiau Llesol

Cwins – roedd problemau llygad yn gyffredin yng 
nghyfnod y Rhufeiniaid. Yn ôl pob sôn, gallai 
diferyn neu ddau o olew cwins wella llygaid 
clwyfus. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quitte_Cydonia_oblonga-2.jpg

Llysiau Llesol
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Ym Mhrydain heddiw, mae gennym 
Wasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). Cafodd 
ei greu ym 1948 wedi blynyddoedd o waith 
caled gan unigolion oedd yn credu bod 
system iechyd y cyfnod yn ddiffygiol. Un o'r 
unigolion yma oedd y Cymro Aneurin 
Bevan.  

Os ydych chi’n sâl neu wedi anafu, cewch 
driniaeth am ddim. Gallwch gael eich trin 
mewn ysbyty, mewn meddygfa neu gartref. 

Mae gennym lawer o arbenigwyr fel 
meddygon, nyrsys, optegwyr, deintyddion a 
pharafeddygon. 

Beth fyddai barn y Rhufeiniaid am hynny?

Meddygaeth heddiw
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Chwilair Meddygaeth Rufeinig

Faint o eiriau allwch chi eu canfod yn y chwilair hwn?
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Medicus – meddyginiaeth Rufeinig

Meddyginiaethau llysieuol, trychu coes neu fraich i ffwrdd, pwythau blew ceffyl – dyna 
rai o driniaethau’r meddyg Rhufeinig. Dewch i ddysgu mwy am feddygaeth Rufeinig a 
chyfraniad y duwiau at wella cleifion, mewn sesiwn chwarae rôl. 

Rhaid i bob ysgol a grŵp drefnu ymlaen llaw, hyd yn oed os nad ydynt yn archebu gweithdy. 
Ffoniwch: (029) 2057 3546 i archebu https://amgueddfa.cymru/rufeinig/addysg/sut_i_archebu/

Am wybodaeth am hygyrchedd ewch https://www.apple.com/uk/accessibility/

https://amgueddfa.cymru/rufeinig/addysg/sut_i_archebu/
https://amgueddfa.cymru/rufeinig/addysg/sut_i_archebu/
https://www.apple.com/uk/accessibility/
https://www.apple.com/uk/accessibility/


Byddwch yn greadigol gyda chasgliadau’r Amgueddfa!

Chwiliwch am dros hanner miliwn o 
wrthrychau a gwybodaeth ddibynadwy 

i greu eich projectau digidol!

Gwellwch eich cymwyseddau digidol 
trwy gynllunio a chwilio casgliadau 

digidol yr Amgueddfa.

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/?_ga=2.151855993.1146101294.1578483259-737181540.1466521633
https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/?_ga=2.151855993.1146101294.1578483259-737181540.1466521633


Y chwanegwch eich stori chi at hanes Cymru!

Defnyddiwch y cynlluniau 
gwers i ddeall metadata a 
hawlfraint.

Darganfyddwch ffotograffau, 
dogfennau a straeon gwych am 
hanes a diwylliant Cymru. 

Chwiliwch ar Hwb neu wefan 
Casgliad Y Werin

www.peoplescollection.wales

Uwchlwythwch brojectau eich 
dosbarth i’r wefan a datblygu 
sgiliau digidol allweddol sy’n 
gysylltiedig a’r Fframwaith 
Cymhwysedd Digidol.

http://www.peoplescollection.wales
http://www.peoplescollection.wales


Chemists

Someone who makes and sells medicines.
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Logos

A design or symbol to advertise a business.
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Medicus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
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Midwives

Someone who helps deliver babies. In Roman times this was usually a woman.
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Mosaics

A picture on a floor made with lots of little pieces of tile.
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